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SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Godina XXIV
KAZALO „SLUŽBENOG VJESNIKA
GRADA VIROVITICE“ ZA 2016.g.
Naziv:

Broj:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
ODLUKE
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima

2

Odluka o izmjenama Odluke o visini
spomeničke rente

2

Odluka o provedbi posebnih mjera
sprječavanja odbacivanja otpada

2

Odluka o izmjeni Odluke o usklađenju
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu
Odluka o prijenosu prava vlasništva na
dijelu zemljišta čk.br. 311/3 sa 148 čhv
upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
(po novom premjeru zemljište čk.br. 1175/2
sa 75m2 upisano u zk.ul.br 487 k.o.
Virovitica-centar), dijelu zemljišta čk.br.
726/3 sa 17 čhv upisanog u zk.ul.br. 11865
k.o. Virovitica i dijelu zemljišta čk.br. 726/6
sa 143 čhv upisanog u zk.ul.br. 13249 k.o.
Virovitica (po novom premjeru zemljište
čk.br. 1174 sa 616m2 upisano u zk.ul.br. 559
k.o. Virovitica- centar)
Odluka o izmjenama Odluke o davanju
suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC
d.o.o. za zaduživanje
Odluka o izmjenama Odluke o davanju
jamstva za zaduživanje trgovačkog društva
Plin VTC d.o.o
Odluka o imenovanju upravitelja
Zaklade Grada Virovitice
Odluka o donošenu Generalnog
urbanističkog plana Virovitice – III.
izmjene i dopune

2

2

2

2
2

3

Odluka o donošenju urbanističkog
plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune

3

Odluka
Prostornog
Virovitice

3

o izradi izmjena i dopuna
plana uređenja Grada

Odluka o izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja središta
Virovitice

3

Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja Jezera (za područje sportskorekreacijsko-turističke zone Jezera)

3

Odluka o izmjeni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Športskorekreacijske zone

3

Odluka o davanju suglasnosti na
Odluku o iznosu participacije i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.
Glazbene škole Virovitica

3

Odluka o izboru osobe za obavljanje
poslova dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije

3

Odluka o imenovanju članova
Upravnog vijeća „Zaklade Grada
Virovitice“

3

Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi na zemljištu čk. br.
686/1 sa 290m2 upisanom u zk.ul.br. 12772
k.o. Virovitica

3

Odluka o osnivanju prava građenja na
zemljištu 849/37 površine 17.209 m2 k.o.
Virovitica

4

Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Antunovac

4

Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Bilogora

4

Odluka o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Jug 2

4
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Odluka o izdavanju službenog glasila
Grada Virovitice

Odluka
o
produženju
zakupa
poljoprivrednog zemljišta na području
Grada Virovitice za sjetvenu 2016/2017
godinu

7

Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta
čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u zk. ul. br.
12772 k. o. Virovitica (katastarska oznaka
čk. br. 1334 k. o. Virovitica-grad), u
površini od 26m²

7

Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u javnoj uporabi na zemljištima čk.
br. 2275/3 kanal javno dobro sa 164 čhv i
čk. br. 2275/4 kanal Batalija sa 45 čhv,
upisanim u zk. ul. br. 12794 k.o. Virovitica.

7

Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra na zemljištu čk. br. 8196 Kanal u
Taborištu sa 152 čhv upisanom u POPIS I
k. o. Virovitica

7

Odluka o izboru osobe za povjeravanje
obavljanja poslova montaže i demontaže
dekorativne rasvjete na području Grada
Virovitice

7

Odluka o izboru osobe za povjeravanje
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području grada Virovitice za sezonu
2016/2017

7

Odluka o izboru osobe za povjeravanje
obavljanja radova na održavanju javne
rasvjete u 2017. godini

7

Odluka o donošenju Dopuna Programa
ukupnog razvoja Grada Virovitice 2014. –
2020.

8

Odluka o davanju suglasnosti na
provedbu ulaganja na području Grada
Virovitice za projekt “Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Sv. Križ, Milanovac”

8

Odluka o izvršavanju Proračuna
Grada Virovitice za 2017. godinu

9

6

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

9

7

Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta
čk.br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195 čhv
upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica

9

Odluka o rasporedu sredstava za
financiranje političkih stranaka koje imaju
člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice
u 2017. godini

9

4

Odluka o ukidanju Rješenja o
imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Virovitice

4

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada
Virovitice

6

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
određivanju naziva ulica i trgova na
području naselja Korija

6

Odluka o darovanju dijela zemljišta
čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad površine
9144 m2

6

Odluka o darovanju nekretnine čk.br.
611/2 k.o. Virovitica

6

Odluka o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o.
u imovinu Grada Virovitice

6

Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalne djelatnosti preuzimanja i
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih
ostataka od mjesta smrti odnosno od
mjesta na području grada Virovitice do
nadležnepatologije ili sudske medicine za
koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije
Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br.
851/5 sa 1277 m2 upisanom u zk.ul.br.
12772 k.o. Virovitica

6

6

Odluka o dodjeli Zlatne plakete Grada
Virovitice

6

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada
Virovitice

6

Odluka o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu
Odluka o prodaji građevinskih parcela
(zemljišta) u Poduzetničkim zonama Grada
Virovitice
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnim djelatnostima

7

Odluka o izradi izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja Južni blok

7

SLUŽBENI VJESNIK
Odluka o određivanju pravnih osoba
od interesa za civilnu zaštitu u Gradu
Virovitici
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9

Izmjene
i
dopune
Programa
održavanja komunalne infrastrukture
grada Virovitice u 2016. godini

5

Odluka izmjeni Odluke o komunalnom
doprinosu

10

Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2016. godinu

5

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
organizaciji i naplati parkiranja

10

Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu
za 2016. g.

6

Plan rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
u osnovnim školama u 2016. godini

6

10

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

9

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o stipendiranju studenata Grada
Virovitice

10

Program održavanja komunalne
infrastrukture grada Virovitice u 2017.
godini

9

Odluka o izmjenama Odluke
osnivanju Zaklade Grada Virovitice

10

Program utroška sredstava spomeničke
rente Grada Virovitice za 2017. godinu

9

10

Program gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za
2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju naziva ulica i trgova
na području naselja Milanovac
Odluka o izmjeni Odluke o radnom
vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području Grada
Virovitice

10

o

Odluka o prodaji građevinskog
zemljišta i građevine izgrađene na čk.br.
848/7 k.o. Virovitica
Odluka o prijenosu prava vlasništva na
dijelovima
zemljišta
čk.br.
94/2,
čk.br.311/4, čk.br. 706, upisanih u k.o.
Virovitica (u postupku preoblikovanja
zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar,
478/1601 dijela čk.br. 1169/2 sa 1601 m2
upisanog u zk.ul.br. 632 k.o. Viroviticacentar)
Odluka o ukidanju statusa javnog
dobra u javnoj uporabi na zemljištu čk.br
2275/2 potok u Bataliji sa 22 čhv upisanom
u zk.ul.br. 12794 k.o. Virovitica

10

10

PLANOVI I PROGRAMI

9

Program utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2017. godinu

9

Program utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru za 2017. godinu

9

Program utroška sredstava ostvarenih
od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake
za 2017. godinu

9

Program rada Gradskog vijeća Grada
Virovitice za 2017. g.

9

Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2016. g. i projekcija za 2017.
i 2018. g.
10

Izmjene Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu

2

Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu

2

Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture za 2016. godinu
10

5

Izmjene
Programa
održavanja
komunalne infrastrukture Grada Virovitice
u 2016. godini
10

Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture u 2016. godini
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Izmjene Programa utroška sredstava
spomenička rente za 2016. godinu

ZAKLJUČCI
10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine

2

10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom za
grad Viroviticu u 2015. godini

2

10

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture Grada Virovitice u 2015.
godini

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za
2015. godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice u 2015. godini

2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
radu i izvršenim aktivnostima na području
mjesnih odbora Grada Virovitice za 2015.

2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
štetama na poljoprivrednim usjevima od
elementarne nepogode u 2015. godini

2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja
se financiraju iz proračuna Grada
Virovitice za 2015. godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
provođenju Odluke o komunalnom redu na
području Grada Virovitice u 2015. godini

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
stanju sigurnosti na području Grada
Virovitice za 2015. godinu

2

Izmjene Programa gradnje građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom za
2016. godinu

10

Izmjene Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2016. godinu
Izmjene Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2016.
godinu
Izmjene Programa utroška sredstava
ostvarenih
od
prodaje,
zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake za 2016. godinu
Analize stanja sustava civilne zaštite za
Grad Viroviticu u 2016. godini
Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite Grada Virovitice sa financijskim
učincima za razdoblje 2017. – 2019.

10

10

10

PRORAČUN
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Grada Virovitice za 2015.
godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Virovitice za 2016.
godinu
9 Proračun Grada Virovitice za 2017.
godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada
Virovitice za 2016. godinu i projekcija za
2017. i 2018. g.

5

6

7
9

10

RJEŠENJA
Rješenje o razrješenju i imenovanju
zamjenice
člana
Povjerenstva
za
raspolaganje
nekretninama
Grada
Virovitice

6
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu skloništa za životinje Virovitica za
2015. godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2015. godinu

2

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog
odlagališta u Virovitici za 2015. g.
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
nezaposlenosti i zapošljavanju na području
grada Virovitice u 2015. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o
radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za
2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća Gradskog društva Crvenog križa
Virovitica za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
djelovanju Športske zajednice Grada
Virovitice za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Turističke zajednice i direktora
Turističkog ureda Turističke zajednice
grada Virovitice za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za
2015. godinu

3

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe
„Virovitički prsten“ za 2015. godinu

3

3

Zaključak o prihvaćanju Plana
raspolaganja
nekretninama
Grada
Virovitice za 2016. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj
reviziji
upravljanja
i
raspolaganja nekretninama jedinice
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave na području Virovitičkopodravske županije

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Regionalne energetske
agencije Sjever za 2015. godinu

4

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Flore VTC d.o.o. za 2015.
godinu

4

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Virkoma d.o.o. Virovitica za
2015. godinu

4

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Informativnog centra
Virovitica d.o.o. za 2015. godinu

4

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica
d.o.o. za 2015. godinu

4

3

Prijedlog za imenovanje sudaca
porotnika za mladež Općinskog suda u
Virovitici

6

2

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu Osnovne škole Ivane BrlićMažuranić Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir
Nazor Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za
2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradske knjižnice i čitaonice
Virovitica za 2015. godinu

3

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Gradskog muzeja Virovitica za 2015.
godinu
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o radu i financijskom poslovanju
Javne vatrogasne postrojbe Grada
Virovitice za 2015. godinu
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Vatrogasne zajednice Grada
Virovitice za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Zaklade Grada Virovitice
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu gradonačelnika Grada Virovitice za
razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj financijskoj reviziji Grada
Virovitice za 2015. g.
Zaključak o prihvaćanju Izvješće o
radu Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015.
godinu
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
gospodarstvu grada Virovitice za 2015.
godinu
Zaključak o odobravanju Programa
rada Gradskog savjeta mladih Grada
Virovitice za 2017. g.
Zaključak o prihvaćanju Strategije
raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Virovitice za razdoblje 2016.-2020.
godine
Zaključak o prihvaćanju Informacije o
raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Virovitice u 2015. godini

6
6

7

7

7

7

9

10

10

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na Ispravak Cjenika parkirnih
karata na javnim parkiralištima u Gradu
Virovitici
Odluka o imenovanju članova
Upravnog vijeća Gradskog muzeja
Virovitica

5

Odluka o produženju radnog vremena i
izvođenja žive glazbe za ugostiteljske
objekte za Dan grada Virovitice –
ROKOVO 2016.

6

Odluka o imenovanju članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
Virovitica

8

Odluka o imenovanju povjerenika
civilne zaštite grada Virovitice i njihovih
zamjenika

8

Odluka o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Ivane BrlićMažuranić

9

Odluka o imenovanju članova Školskog
odbora Glazbene škole Jan Vlašimsky
Virovitica

9

Odluka o trajanju
„Prosinac u gradu“

9

manifestacije

Odluka o produženju radnog vremena i
izvođenja žive glazbe za ugostiteljske
objekte za božićne i novogodišnje blagdane

9

Odluka o početku postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš Urbanističkog plana uređenja jezera
(za
područje
sportsko-rekreacijskoturističke zone Jezera)
10
Odluka o
imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne škole Vladimir
Nazor Virovitica
10

ODLUKE
Odluka
o
davanju
prethodne
suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
Cvrčak Virovitica

Odluka o osnivanju Stožera civilne
zaštite Grada Virovitice i imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Grada Virovitice

PLANOVI I PROGRAMI
1

1
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Plan prijma u službu za 2016. godinu

1

Plan
prijma
za
stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Gradu Virovitici za 2016. godinu

1

Izmjene i dopune Plana prijma za
stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Gradu Virovitici za 2016.
godinu
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PRAVILNICI

RJEŠENJA

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
prostorno uređenje i gradnju

5

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Stožera zaštite i spašavanja Grada
Virovitice

1

7

Rješenje o razrješenju i imenovanju
člana Stručnog povjerenstva za uređenje
prometa na području Grada Virovitice

3

4

Odluka o stavljanju van snage
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju
Pravilnik o dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
društvene djelatnosti

7

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Službe za
financije

Rješenje o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za
2016. g. udrugama čiji su projekti od
interesa za Grad Virovitica

7

OSTALO

7

Izjava o izmjeni Izjave o usklađenju
JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu

2

7

Odluka o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu

2

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za komunalne poslove i graditeljstvo

7

Izjave o usklađenju JKP Flora VTC
d.o.o. sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu

2

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva

7

Cjenik pogrebnih usluga – Grad
Virovitica

3

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Ureda
gradonačelnika

7

Pravilnik o dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za
gospodarstvo i razvoj
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za imovinske i pravne poslove
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